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JODELA 

 

JAARGANG 2012-2013 

NUMMER 363 

Oktober 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord 

Hier zijn we dan weer beste vrienden met een nieuwe jodela. De 

maand september vloog voorbij, want zoals je weet wanneer je plezier 

hebt vliegt de tijd, maar niet getreurd want er staan nog vele maar 

dan ook vele toffe activiteiten op het programma van oktober. 

Namens heel de leiding ploeg wil ik ook alle nieuwe en oude trouwe 

gezichten bedanken voor hun massale aanwezigheid op onze eerste 

activiteiten. Zelf zou ik wel elke dag leuke spelletjes willen spelen op 

de KSJ maar dit kan jammer genoeg niet, maar dat wist onze goede 

vriend Willem (Elsschot) al, want tussen droom en werkelijkheid staan 

wetten in de weg en praktische bezwaren en ook weemoedigheid die 

niemand kan verklaren. Na dit prachtig literair momentje wil ik jullie 

ook allemaal even waarschuwen voor vallende bladeren, dit komt 

inderdaad door ons sfeervolle seizoen genaamd de herfst. Herfst? 

Jawel, hoor dames en heren, dit wil zeggen dat het weer de tijd van 

het jaar is om sfeervolle taferelen te aanschouwen, om met de 

kinderen naar het park te gaan, te springen in de bladerhopen (waar 

mama en papa al een uur voor aan het rijven waren)  en  te dansen in 

de regen (die soms wel eens 

gepaard gaat met bliksem en 

donder). Ik kan alvast niet 

wachten tot de volgende 

activiteit en breng zeker al je 

vriendjes en vriendinnetjes mee 

die nog niets te doen hebben op 

zaterdag namiddag want “hoe 

meer zielen hoe meer vreugd”!  



 

2 

InformatioInformatioInformatioInformatio    
Oktoberfesten 

Ook dit jaar weer organiseert de KSJ een heus feestje in de Rex, dat 

zal doorgaan op zaterdag 13 oktober. Dit jaar zijn we aan onze vierde 

editie gekomen van de Oktoberfesten. Ook alle ouders, oudere leden 

en alle andere feestvierders zijn zeker uitgenodigd. 

Tot dan! 

 

 

Dag van de Jeugdbeweging 

Op vrijdag 19 oktober is het 

weer zover, dan is het de ‘Dag 

van de Jeugdbeweging!’. Die 

vrijdag mag iedereen die in een 

jeugdbeweging zit, in zijn 

uniform naar school! Ook wij 

doen daar uiteraard aan mee. 

Zo kunnen we nog maar is laten 

zien hoe fier we wel niet zijn 

op onze KSJ! 
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Uniformen 

Ook dit jaar mogen we weer vele nieuwe leden verwelkomen. 

Dat doet ons natuurlijk veel plezier, al merken we wel dat er enkele 

zijn die niet (meer) over een volledig uniform beschikken. Dat 

probleem zouden we zo snel mogelijk willen oplossen! 

Op de volgende pagina vindt u een bestelstrookje dat je kan invullen 

en op zaterdag afgeven aan leidsters Jolien VBD en Amber. 

 

Lidgeld 

Aangezien de KSJ elk jaar enkele vaste kosten heeft die betaald 

moeten worden zoals verzekeringen, het drinken dat jullie krijgen elke 

zaterdag,… kunnen jullie in de loop van deze maand nog zeker een 

bezoekje van jullie leiding verwachten voor het lidgeld. 

Dit bedraagt 50 euro per lid. 

Omdat dit makkelijker is, zouden we graag hebben dat het lidgeld 

overgeschreven wordt.  

 

Mededelingen: Naam lid, groep  

Rekeningnummer: 775-5935133-15 

 

Foto’s 

Elk jaar worden er vele foto’s getrokken op kamp. Deze worden dan 

getoond op onze fotoavond, die dit jaar viel op zaterdag 22 

september. Diegenen die deze gezellige avond hebben moeten missen, 

kunnen nog altijd terecht op onze Facebookpagina voor alle foto’s van 

het kamp. Zeker de moeite om ze eens te gaan bekijken! 

Hier de link naar onze pagina: 

http://www.facebook.com/groups/139388816131106/ 
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Bestelstrookje uniformen  

Naam lid + ban:  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

T-shirt  

- Kindermaat 8 – 10 – 12  

- Volwassenmaat S – M – L – XL – XXL  

- Prijs € 9  

 

Trui  

- Kindermaat 5/6 - 7/8 - 9/11 – 12/14 

- Volwassenmaat XS - S – M – L – XL – XXL 

- Prijs € 25 

 

Sjaaltje: € 2,50 

 

Gelieve de gewenste dingen te omcirkelen en dit strookje te bezorgen 

bij Jolien VBD of Amber. 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
Startdag zaterdag 8 september 

 

Op zaterdag 8 september was het dan weer zover: eindelijk kon het 

KSJ-jaar terug beginnen!  

Omdat er die dag 2 marsmannetjes gestrand waren op onze planeet 

Aarde, moesten we hen helpen om terug te geraken naar hun planeet, 

Mars: Daarom bouwden de leeuwkes een teleporteur om ervoor te 

zorgen dat de marsmannetje terug konden naar hun planeet. Maar, zo 

makkelijk was het niet om deze machine te bouwen! De marsmannen 

hadden alle onderdelen verstopt om het ons wat moeilijker te maken. 

Daarom moesten we eerst verschillende opdrachten doen. Als we die 

goed hadden uitgevoerd, kregen we een stukje brief met daarop de 

verstopplaats van de onderdelen. We hadden wel een beetje pech, 

want de brieven waren in het blibliaans geschreven. En deze taal 

hadden onze leeuwen nog niet goed genoeg onder de knie, om zo’n 

teksten al te vertalen! Al een geluk kende de leiding al enkele woorden 

blibliaans, en zo vonden we uiteindelijk toch alle onderdelen en kon de 

teleporteur in elkaar worden gezet! 

Ondertussen werden de piepers echte marsmannetjes, maakten de 

deugnieten raketten die dan werden afgeschoten, leerden de rakkers 

de taal van de marsmannetjes zodat ze wat konden communiceren met 

elkaar, de sjowers zorgde voor een lekkere marsverrassing en de JH’s 

hielpen de marsmannetje met hun ruimteschip. En zo konden de 

marsmannetjes veilig terug naar huis, met behulp van alle leden! 

Hiermee werd ook onze eerste KSJdag afgesloten. Eind goed, al goed! 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
"Dag papegaai" zei de pinguin. 

"Dag papegaai" zei de papegaai. 

"Nee" zei de pinguin, "je moet dag pinguin zeggen." 

"Nee" zei de papegaai, "je moet dag pinguin zeggen." 

"Ik ben een pinguin!" zei de pinguin. 

"Ik ben een pinguin!" zei de papegaai. 

"Stomme papegaai!" zei de pinguin. 

"Stomme pinguin!" zei de papegaai. 

 

Er stond een politieagent op een kruispunt. 

Toen kwam er een jongen aan en vroeg: 

“Wat is de kortste weg naar het ziekenhuis?” 

Daarop antwoordde de politieagent: “Gewoon blijven staan meneer.” 
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Twee kannibalen zitten in een woud, zegt de ene: 

"Ik haat mijn schoonmoeder" 

zegt de ander: 

"Eet dan alleen uw groentjes op" 

 

 

 

Twee boeren zijn tegen elkaar aan het opscheppen. Zegt de ene boer 

tegen de andere boer: "Als ik met mijn tractor om mijn akker heen 

moet rijden dan ben ik twee dagen aan het rijden." Zegt de andere 

boer: "Ja zo'n tractor heb ik ook gehad." 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat… 

- de startdag een succes was? 

- er weer veel nieuwe kindjes waren? 

- we hier heel blij meer zijn? 

- de foto-avond ook zeer gezellig was? 

- we hiervoor Jasper Van Landeghem willen bedanken? 

- de kampfoto’s ook al op onze facebook-pagina te vinden zijn? 

- de piepers vliegtuigjes gaan vouwen tot de ruimte? 

- Jitse energie aan het verspillen was? 

- verf volgens June stevig wordt als je er lijm bij doet? 

- de deugnieten naar het maïsdoolhof geweest zijn? 

- ze heel snel alles gevonden hebben? 

- dit deels dankzij Arjen was? 

- Noor graag telt? 

- Nienke altijd met haar tong op de foto wil staan? 

- de deugnieten heel graag balleke stamp doen? 

- de rakkers ook heel graag balleke stamp doen? 

- ze dit maar gewoon samen deden? 

 



 

KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

 

Vorige maand werden er weer enkele mooie foto’s gemaakt! Voor meer 

foto’s kan je ook altijd eens kijken op onze facebookpagina! 
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                                        InInInIn
Eetbare paddenstoelen

In oktober beginnen niet alleen 

de blaadjes van de bomen te 

vallen, het is ook de tijd dat we 

weer overal kabouterhuisjes 

zien verschijnen. Wie 

binnenkort ook bij jullie thuis 

op een mooi taartbordje.

Benodigdheden voor de cakejes

115 ml melk, op kamertemperatuur

3 grote eiwitten, op kamertemperatuur

1 theelepel vanille extract

150 gram zelfrijzend bakmeel

200 gram suiker 

90 gram roomboter, o

Ongeveer 12 papieren cakevormpjes

 

Benodigdheden voor de versiering

4 eetlepels slagroom 

300 gram roomboter op kamertemeratuur

300 gram poedersuiker

1 theelepel vanille extract

Snufje zout 

Rode voedingskleurstof

Witte snoepjes of zilvere

Werkwijze cakejes 

Splits de eieren en klop met een mixer de eiwitten, samen met de 

melk en de vanille in een kom tot een geheel.

InInInIn    ‘t Potje‘t Potje‘t Potje‘t Potje    
Eetbare paddenstoelen 

In oktober beginnen niet alleen 

de blaadjes van de bomen te 

vallen, het is ook de tijd dat we 

weer overal kabouterhuisjes 

zien verschijnen. Wie weet 

binnenkort ook bij jullie thuis 

op een mooi taartbordje. 

Benodigdheden voor de cakejes 

115 ml melk, op kamertemperatuur 

3 grote eiwitten, op kamertemperatuur 

1 theelepel vanille extract 

150 gram zelfrijzend bakmeel 

90 gram roomboter, op kamertemperatuur 

Ongeveer 12 papieren cakevormpjes 

Benodigdheden voor de versiering 

 

300 gram roomboter op kamertemeratuur 

300 gram poedersuiker 

1 theelepel vanille extract 

Rode voedingskleurstof 

Witte snoepjes of zilveren parels 

Splits de eieren en klop met een mixer de eiwitten, samen met de 

melk en de vanille in een kom tot een geheel. 
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Splits de eieren en klop met een mixer de eiwitten, samen met de 



 

Doe het meel en de suiker in een andere kom. Snijd de boter 

in stukjes en voeg hem langzaam aan het mengsel toe, terwi

je blijft mixen op lage snelheid. 

Voeg nu de 2 mengsels samen en mix op middelhoge snelheid tot een 

glad beslag. Vul de bakvormpjes tot 2/3 vol met het beslag en bak de 

cupcakes ongeveer 20

 

Werkwijze versiering

Doe de slagroom samen met de vanille en het zout in een kom en roer 

met een garde.  

In een andere kom mix je de boter zacht en luchtig op middelhoge 

snelheid. Voeg nu beetje bij beetje de poedersuiker toe aan de boter 

en mix steeds met de mixer op lage snelh

Dan voeg je het slagroom

de mixer op middelhoge snelheid tot een luchtig en fluffy geheel. 

Als laatste doe je de kleurstof erbij, tot je mengsel een mooie rode 

kleur krijgt. 

 

Als de cakejes goed afgekoeld zi

je rode versiermengsel op je cakejes. Paddenstoelen zijn nooit 

helemaal mooi glad, dus als dat niet lukt is het niet erg. Als al je 

cakejes dan een rode bovenkant hebben, kun je er nog witte of 

zilveren stippen op doen, 

 

Smakelijk!! 

Doe het meel en de suiker in een andere kom. Snijd de boter 

in stukjes en voeg hem langzaam aan het mengsel toe, terwi

je blijft mixen op lage snelheid.  

Voeg nu de 2 mengsels samen en mix op middelhoge snelheid tot een 

glad beslag. Vul de bakvormpjes tot 2/3 vol met het beslag en bak de 

cupcakes ongeveer 20-25 minuten in de oven op 170 graden. 

Werkwijze versiering 

e de slagroom samen met de vanille en het zout in een kom en roer 

In een andere kom mix je de boter zacht en luchtig op middelhoge 

snelheid. Voeg nu beetje bij beetje de poedersuiker toe aan de boter 

en mix steeds met de mixer op lage snelheid.  

Dan voeg je het slagroom-mengsel toe en mix nog eens 4 minuten met 

de mixer op middelhoge snelheid tot een luchtig en fluffy geheel. 

Als laatste doe je de kleurstof erbij, tot je mengsel een mooie rode 

Als de cakejes goed afgekoeld zijn, dun je ze gaan versieren. 

je rode versiermengsel op je cakejes. Paddenstoelen zijn nooit 

helemaal mooi glad, dus als dat niet lukt is het niet erg. Als al je 

cakejes dan een rode bovenkant hebben, kun je er nog witte of 

zilveren stippen op doen, zoveel als je zelf lekker vindt.
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Doe het meel en de suiker in een andere kom. Snijd de boter 

in stukjes en voeg hem langzaam aan het mengsel toe, terwijl 

Voeg nu de 2 mengsels samen en mix op middelhoge snelheid tot een 

glad beslag. Vul de bakvormpjes tot 2/3 vol met het beslag en bak de 

25 minuten in de oven op 170 graden.  

e de slagroom samen met de vanille en het zout in een kom en roer 

In een andere kom mix je de boter zacht en luchtig op middelhoge 

snelheid. Voeg nu beetje bij beetje de poedersuiker toe aan de boter 

mengsel toe en mix nog eens 4 minuten met 

de mixer op middelhoge snelheid tot een luchtig en fluffy geheel.  

Als laatste doe je de kleurstof erbij, tot je mengsel een mooie rode 

jn, dun je ze gaan versieren. Smeer 

je rode versiermengsel op je cakejes. Paddenstoelen zijn nooit 

helemaal mooi glad, dus als dat niet lukt is het niet erg. Als al je 

cakejes dan een rode bovenkant hebben, kun je er nog witte of 

zoveel als je zelf lekker vindt. 



 

GroentjesGroentjesGroentjesGroentjes
Ook dit jaar zijn er weer enkele nieuwe leiders en leidsters 

bijgekomen en omdat niet iedereen al kennis heeft gemaakt met hen, 

krijg je hier de kans om hen wat beter te leren 

Als je kan raden wie het groentje van de maand is, vul dan het 

onderstaande strookje in en maak kans op een zeer fijne prijs!

 

Jodela: Goedenavond,

Groentje: Ha!  

Jodela: Zeg groentje, zou ik jou eens iets mogen vragen?

Groentje: Natuuuuuuuurlijk!

Jodela: Leuk! Hoeveel jaar zit jij al in de ksj?

Groentje: Hmmmm… 5 + 4… dit is mijn 10

Jodela: Dat is al een hele tijd! Wat is je allerleukste ksj

Groentje: Goh, dat weet ik niet… dat is een moeilijke vraag… moeilijke 

vraag… pfff… er zijn zovéél leuke activiteiten! Ruiltocht, 

kauwgomquiz, bitterballenboef, …

Jodela: Ja, dat is inderdaad allemaal zeer plezant! Zijn er ook 

sommige activiteiten die je iets minder leuk vond? 

Groentje: Gij stelt wel veel moeilijke vragen he

wandelen, of in de Kleine Aa met al die vieze bloedzuigers, ieeeuw!

Jodela: Ja daar was ik ook bij! Dat is niets voor chiro

Gelukkig zitten wij in de ksj!

Groentje: Helaba! 

Jodela: En wat s de grootste stommiteit die je in die

al hebt begaan? 

GroentjesGroentjesGroentjesGroentjes    
Ook dit jaar zijn er weer enkele nieuwe leiders en leidsters 

bijgekomen en omdat niet iedereen al kennis heeft gemaakt met hen, 

krijg je hier de kans om hen wat beter te leren kennen!

Als je kan raden wie het groentje van de maand is, vul dan het 

onderstaande strookje in en maak kans op een zeer fijne prijs!

Goedenavond, beste groentje! 

Zeg groentje, zou ik jou eens iets mogen vragen?

tuuuuuuuurlijk! 

Leuk! Hoeveel jaar zit jij al in de ksj? 

Hmmmm… 5 + 4… dit is mijn 10de jaar! 

Dat is al een hele tijd! Wat is je allerleukste ksj

Goh, dat weet ik niet… dat is een moeilijke vraag… moeilijke 

vraag… pfff… er zijn zovéél leuke activiteiten! Ruiltocht, 

kauwgomquiz, bitterballenboef, … 

Ja, dat is inderdaad allemaal zeer plezant! Zijn er ook 

sommige activiteiten die je iets minder leuk vond?  

Gij stelt wel veel moeilijke vragen he! Goh… in de vest 

wandelen, of in de Kleine Aa met al die vieze bloedzuigers, ieeeuw!

Ja daar was ik ook bij! Dat is niets voor chiro-

Gelukkig zitten wij in de ksj! 

En wat s de grootste stommiteit die je in die 10 jaar in de ksj 
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Ook dit jaar zijn er weer enkele nieuwe leiders en leidsters 

bijgekomen en omdat niet iedereen al kennis heeft gemaakt met hen, 

kennen! 

Als je kan raden wie het groentje van de maand is, vul dan het 

onderstaande strookje in en maak kans op een zeer fijne prijs! 

Zeg groentje, zou ik jou eens iets mogen vragen? 

Dat is al een hele tijd! Wat is je allerleukste ksj-herinnering? 

Goh, dat weet ik niet… dat is een moeilijke vraag… moeilijke 

vraag… pfff… er zijn zovéél leuke activiteiten! Ruiltocht, 

Ja, dat is inderdaad allemaal zeer plezant! Zijn er ook 

! Goh… in de vest 

wandelen, of in de Kleine Aa met al die vieze bloedzuigers, ieeeuw! 

-meisjes he! 

10 jaar in de ksj 



 

 

Groentje: 2 jaar uit de ksj geweest zijn!!

Jodela: Oh neeeeeee! Dom dom dom! Zeg, wat is jouw favoriete 

kampkostje? 

Groentje: Weeral zo een goede vraag! Uuuuuhm… wentelteefjes! 

Gebakken boterhammenworst! Wortelstomp! 

als ik er nog maar aan denk!

Jodela! Oh ja, wat zouden we toch zijn zonder onze kookouders! 

Helemaal niks! Zeg groentje, ik heb nog een laatste vraag voor jou! 

Heb jij nog een tip of een anekdote of zo die je graag met heel de ksj

wilt delen? 

Groentje:Hmmmm… Ham ham!

Jodela: Ham ham? 

Groentje: Oh, ja! Dat is een herinnering aan die superleuke Joepie!

Jodela: Ah ja, ja, Joepie! Het is trouwens dit jaar aan de oudste 

groep om op joepie te gaan! 

Groentje: Ooh, de gelukzakken! Ik wou dat wij nog eens op joepie 

konden gaan!  

Jodela: Inderdaad! Zeg, het is tijd voor ons afscheid! Dag he!

Groentje: Oh neeeee! Daag! Tot snel!

Jodela: Ciao bella! 

 

___________________________________________________ 

Als jij weet wie dit groentje is, vul dit strookje dan in en geef het af 

op de volgende activiteit. Je maakt kans op een mooie prijs!

Jouw naam en groep:………………………………………………………………………………………

Groentje:……………………………………………………………………………………………………………

 

2 jaar uit de ksj geweest zijn!! 

Oh neeeeeee! Dom dom dom! Zeg, wat is jouw favoriete 

Weeral zo een goede vraag! Uuuuuhm… wentelteefjes! 

Gebakken boterhammenworst! Wortelstomp! Rijst! Ik krijg al honger 

als ik er nog maar aan denk! 

Oh ja, wat zouden we toch zijn zonder onze kookouders! 

Helemaal niks! Zeg groentje, ik heb nog een laatste vraag voor jou! 

Heb jij nog een tip of een anekdote of zo die je graag met heel de ksj

:Hmmmm… Ham ham! 

Oh, ja! Dat is een herinnering aan die superleuke Joepie!

: Ah ja, ja, Joepie! Het is trouwens dit jaar aan de oudste 

groep om op joepie te gaan!  

, de gelukzakken! Ik wou dat wij nog eens op joepie 

: Inderdaad! Zeg, het is tijd voor ons afscheid! Dag he!

: Oh neeeee! Daag! Tot snel! 

___________________________________________________ 

dit groentje is, vul dit strookje dan in en geef het af 

op de volgende activiteit. Je maakt kans op een mooie prijs!

Jouw naam en groep:………………………………………………………………………………………

Groentje:……………………………………………………………………………………………………………
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Oh neeeeeee! Dom dom dom! Zeg, wat is jouw favoriete 

Weeral zo een goede vraag! Uuuuuhm… wentelteefjes! 

Rijst! Ik krijg al honger 

Oh ja, wat zouden we toch zijn zonder onze kookouders! 

Helemaal niks! Zeg groentje, ik heb nog een laatste vraag voor jou! 

Heb jij nog een tip of een anekdote of zo die je graag met heel de ksj 

Oh, ja! Dat is een herinnering aan die superleuke Joepie! 

: Ah ja, ja, Joepie! Het is trouwens dit jaar aan de oudste 

, de gelukzakken! Ik wou dat wij nog eens op joepie 

: Inderdaad! Zeg, het is tijd voor ons afscheid! Dag he! 

___________________________________________________ 

dit groentje is, vul dit strookje dan in en geef het af 

op de volgende activiteit. Je maakt kans op een mooie prijs! 

Jouw naam en groep:……………………………………………………………………………………… 

Groentje:…………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen
De tweede maand van het ksj

verjaard! Hier gaan we:

De eerste jarige van oktober is Kimberly Gabriëls van de rakkers, zij 

wordt op 3 oktober 11 jaar! Daarna is Sylvie aan de beurt. Zij is 

leiding van de sjowers en wordt op 9 oktober 21 jaar! na Sylvie is er 

nog een leider aan de beurt: deze keer is het Bert

deugnieten. Hij wordt op 11 oktober al 22 jaar! 3 dagen later is het 

de beurt van Margo Cools van de leeuwkes om te verjaren. Deze 

jongedame wordt dan 8 jaar! Hierna is er nog een leeuwke jarig en 

deze keer is het Duije Knappers! Zij wordt

Margo 8 jaar! 4 dagen later is het weer feest bij de leiding want dan 

is de derde leidster van de maand jarig. Deze keer is het aan Hilde 

van de rakkers om de drankjes te betalen want op 20 oktober wordt 

zij 20 jaar! op dezelfde dag 

en zij wordt dan 12 jaar! en het kan niet op deze maand want op 25 

oktober is er nóg een leidster jarig! Xante van de piepers wordt op 

die dag 18 jaar. Een dag later zitten we weer met twee jarigen op een 

dag en deze keer gaat het om dikke vrienden Didier Cools en Stijn 

Kestelle van de rakkers, zij worden dan 10 en 12 jaar! En om deze 

prachtige maand af te sluiten, vieren we de verjaardag van onze 

laatste jarige medeleiding en dat is op 29 oktober niemand minder 

dan Mathias van de sjowers! 

De leiding wenst alle jarigen van oktober een enorm leuke verjaardag, 

veel kadootjes en véél taart.

VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen
De tweede maand van het ksj-jaar is begonnen en er wordt veel in 

verjaard! Hier gaan we: 

De eerste jarige van oktober is Kimberly Gabriëls van de rakkers, zij 

wordt op 3 oktober 11 jaar! Daarna is Sylvie aan de beurt. Zij is 

leiding van de sjowers en wordt op 9 oktober 21 jaar! na Sylvie is er 

nog een leider aan de beurt: deze keer is het Bert, leiding van de 

deugnieten. Hij wordt op 11 oktober al 22 jaar! 3 dagen later is het 

de beurt van Margo Cools van de leeuwkes om te verjaren. Deze 

jongedame wordt dan 8 jaar! Hierna is er nog een leeuwke jarig en 

deze keer is het Duije Knappers! Zij wordt op 16 oktober net als 

Margo 8 jaar! 4 dagen later is het weer feest bij de leiding want dan 

is de derde leidster van de maand jarig. Deze keer is het aan Hilde 

van de rakkers om de drankjes te betalen want op 20 oktober wordt 

zij 20 jaar! op dezelfde dag is ook Sofie Vinck van de rakkers jarig 

en zij wordt dan 12 jaar! en het kan niet op deze maand want op 25 

oktober is er nóg een leidster jarig! Xante van de piepers wordt op 

die dag 18 jaar. Een dag later zitten we weer met twee jarigen op een 

keer gaat het om dikke vrienden Didier Cools en Stijn 

Kestelle van de rakkers, zij worden dan 10 en 12 jaar! En om deze 

prachtige maand af te sluiten, vieren we de verjaardag van onze 

laatste jarige medeleiding en dat is op 29 oktober niemand minder 

athias van de sjowers!  

De leiding wenst alle jarigen van oktober een enorm leuke verjaardag, 

veel kadootjes en véél taart. 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
jaar is begonnen en er wordt veel in 

De eerste jarige van oktober is Kimberly Gabriëls van de rakkers, zij 

wordt op 3 oktober 11 jaar! Daarna is Sylvie aan de beurt. Zij is 

leiding van de sjowers en wordt op 9 oktober 21 jaar! na Sylvie is er 

, leiding van de 

deugnieten. Hij wordt op 11 oktober al 22 jaar! 3 dagen later is het 

de beurt van Margo Cools van de leeuwkes om te verjaren. Deze 

jongedame wordt dan 8 jaar! Hierna is er nog een leeuwke jarig en 

op 16 oktober net als 

Margo 8 jaar! 4 dagen later is het weer feest bij de leiding want dan 

is de derde leidster van de maand jarig. Deze keer is het aan Hilde 

van de rakkers om de drankjes te betalen want op 20 oktober wordt 

is ook Sofie Vinck van de rakkers jarig 

en zij wordt dan 12 jaar! en het kan niet op deze maand want op 25 

oktober is er nóg een leidster jarig! Xante van de piepers wordt op 

die dag 18 jaar. Een dag later zitten we weer met twee jarigen op een 

keer gaat het om dikke vrienden Didier Cools en Stijn 

Kestelle van de rakkers, zij worden dan 10 en 12 jaar! En om deze 

prachtige maand af te sluiten, vieren we de verjaardag van onze 

laatste jarige medeleiding en dat is op 29 oktober niemand minder 

De leiding wenst alle jarigen van oktober een enorm leuke verjaardag, 



 

 

15 

ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

06/10: Heidi in Tirol 

13/10: Zwei Cola bitte!  

20/10: Jodela-itie  

(verkleed komen als Duitser) 

27/10: Xanthe’s Geburtstag 

(meenemen: feestitem) 

 

 

Leeuwkes 

06/10: De leeuwenkoning en zijn welpen 

13/10: De Vlaamse Leeuw 

(meenemen: knuffel) 

20/10: De manen staan struis 

27/10: Oesje oesje oesje, een leeuwke is geen 

poesje! 

 

Deugnieten 

06/10: Samen op de motor 

(meenemen: fiets)  

13/10: Het is feest in de straat 

20/10: Had je 10 miljoen, wat zou jij 

dan doen? 

27/10: Met de jeep door het oerwoud 
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Rakkers 

06/10: Vadsige spelen  

(meenemen: reservekleren) 

13/10: Halve liters!!! 

20/10: We doen is gek 

 27/10: Premium 

Sjowers 

06/10:Leiding presents the ultimate tud 

(meenemen: reservekleren)  

13/10: Zonder worsten 

20/10: Tournee Generale 

(meenemen: fiets) 

27/10: svdm birthday 

 

Jonghernieuwers 

06/10: Rush de boesjes 

13/10: Festen in Oktober 

20/10: Trolling den Hollander 

27/10: Painting it old school 

(meenemen: kwast) 

Jef, Jolien, Michiel, Xanthe, Amber, Marc, Sam, Thijs, Bert, Jelle, 

Jolien, Dries, Hilde, Thomas, Mathias, Michiel, Sylvie, Hans, Kjell! 



Elke leider / leidster is verantwoordelijk voor het ronddragen van zijn of haar Jodela’s. 

Moest het gebeuren dat u uw Jodela niet voor de eerste zaterdag van de maand in uw 

brievenbus vindt, mag u zeker contact opnemen met iemand van de leiding 

contact gegevens:
Pieper leiding:

Leeuwkes leiding:

Deugnieten leiding:

Rakker leiding:

Sjower leiding:

Jonghernieuwer leiding:

Jolien Van der Burgt Maatjesstraat 43 0494/931255

Xanthe Celis Veldweg 65 0494/696461

Jef Goris Nolsebaan 20 0478/697730

Michiel Vandersteen Hey-endlaan 9 0498/418926

Thijs Peeters Over d’Aa 2b 0476/721814

Jolien Van der Burgt Maatjesstraat 43 0494/931255

Marc Leloux Baertshoek 8 0495/820422

Amber Simon Den Uil 4 0479/505662

Bert Peeters Antwerpsesteenweg 61 0498/597002

Jolien Van Gool Huybergsebaan 68 0486/548283

Jelle De Bie Schelpheuvelstraat 73 0494/342385

Thomas Vroegrijk Donkweg 1 0479/726821

Hilde Van der Burgt Maatjesstraat 43 0494/995829

Dries Peeters Over d’Aa 2b 0496/112792

Michiel Van Looveren Hellebloklaan 28 0479/525198

Mathias Vandersteen Hey-endlaan 9 0498/602785

Sylvie Van Hoydonck Antwerpsesteenweg 34 0478/356291

Hans Boden Steenovenstraat 84 0497/281841

Kjell Van Den Bossche Steenovenstraat 118 0477/795551



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


